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Tabellen tot het bepalen van de Nederlandsche soorten

der Genera Bombus Latr. en Psithyrus Lep.
door

Dr. G KRUSEMANJr.

Als voorlooper op een uitvoeriger behandeling van de Hommels
en Koekoekshommels in de „Fauna van Nederland" wil ik voor

deze feestbundel tabellen met een aantal figuren publiceeren, omdat

er blijkens de vele aanvragen een behoefte bestaat aan een artikel,

waarin de nieuwere literatuur verwerkt is. Het mocht mij gelukken

voor eenige soorten, welke moeilijk te scheiden waren, nog een

enkel onopgemerkt kenmerk te vinden.

De S $ moeten steeds met behulp van de genitaliën gedetermi-

neerd worden. Men denke er dus steeds aan bij het prepareeren,

deze organen even met een insectenspeld naar buiten te halen ;

deze bewerking is zeer eenvoudig. Men kan de genitaliën aan het

dier laten of op een kartonnetje plakken en aan de speld steken.

Men lette er vooral op dat de preparaten en de dieren bij elkaar

blijven. Het insluiten van deze preparaten heeft geen zin.

De normaal gekleurde $ $ en g g kunnen wel op kleur gede-

termineerd worden, doch zekerheid wordt slechts door het gebruik

van de morphologische kenmerken verkregen. In figuur 14 zijn de

namen van de onderdeelen van de genitaliën vermeld ; in fig. 28

die der kaak. Voor generieke kenmerken en de verschillen tusschen

Î ? . 5 Ç en $ $ zie : J. V. d. V e c h t. Fauna van Nederland,

afl. IV. 1928.

Genus Bombus Latr.

TABEL 1 , ter determinatie van de 5 5 van het genus Bombus Latr.

1 Oogen groot, uitpuilend op de manier van een dar van de

honingbij ; ocellen staan slechts hun eigen diameter van de

oogrand verwijderd. Genitahën fig. 13 B. confusus Schuck.
—Oogen normaal, ocellen niet zoo dicht bij de oogrand, ge-

nitaliën anders 2

2 Einde van de sagitta als de haak van een parapluie naar

binnen gekromd (fig. 11, 15 en 17) 3

—Einde van de sagitta anders (fig. 1 —4, 12, 14, en 16). ... 7

3 Lacinia nauwelijks boven de squama uitstekend (fig. 17). ... 4
—Lacinia fhnk boven de squama uitstekend, (fig. 11 en 15). 6

4 Baard aan de kaken zwart of bruin ; thorax geelbruin tot

zwartachtig ; achterlij f spunt wit of grauw. ... B. hypnorum (L.)
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Toelichting bij de figuren.

J'^'aIT:^^
^" Ì°~^^ 5 genitaliën; fig. 5-6 en 7 lacinia en squama; Fig. 8

equestrfs fFTTnV" l7 f 'T'^'^ "?f
^^ °^ ^ "^" ^- ^'^^^ (L.) en B.equestns (F.). In fig. H A = lacinia. B = squama, C = sagitta, D = stipes.
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—Baard aan de kaken rood of ros, thorax en achterlijf anders

gekleurd 5

5 Achterlij f spunt rood, zeer zelden zwart B. ptatorum (L.
)—Achterlij f spunt wit ? B. jonellus (Kirby)

6 Squama met een doorn, (fig. 11) {B. mastrucatus Gerst.)

—Squama zonder doorn, (fig. 15) B. cullumanus (Kirby)

7 Sagitta van boven gezien met een naar binnen gerichte

doorn, (fig. 14) B. lapidarius (L.
)—Sagitta van boven gezien recht of met naar buiten gerichte

doorn of haak, (fig. 1, 2, 3, 4, 10, 12, en 16)
'.

8

8 Squama zonder groote doorns of lamellen (fig. 12 en 16). 9
—Squama met groote doorns of lamellen (fig. 1 —7 en 10). 11

9 Sagitta haakvormig naar buiten gekromd, fig. 16 ; tibia III

op de geheele buitenzijde behaard ; achterlij f spunt rood

behaard B. soroensis proteas Gerst.

—Sagitta zonder haak, (fig. 12) ; tibia III op de buitenzijde

onbehaard; achterlij f spunt wit 10

10 Prothorax lang en onregelmatig behaard, meestal op de sche-

del, clypeus, scutellum en tergieten I —II licht behaard
B. lucorum (L.

)—Prothorax korter en gelijkmatiger behaard, meer geschoren ;

clypeus, schedel, scutellum en tergiet I zwart ; prothorax en

tergiet II geel behaard B. terrestris (L.)

11. Tibia III, uitgezonderd de lange haren langs de rand, onbe-

haard ; kleur in het algemeen : zwart, achterlij f spunt wit,

prothorax, scutellum en tergiet I geel 12

—Tibia III geheel behaard en bestippeld 13

12 Top van de tibia III, behalve de korte pubescentie ook met

enkele lange stijve borstels, die boven de pubescentie uit-

steken (fig. 18) B. hortorum (L.)

—Top tibia III alleen met korte pubescentie, of met slechts

enkele zwakke haren onder de top, die niet boven de pubes-

centie uitsteken, (fig. 19) B. mderatus (F.)

13 Sagitta lang bijlvormig, (fig. 3) 14

—
' Sagitta veel korter, (fig. 2, 4 en 10) 15

14 Achterlijf met zwarte haarbanden, laatste sterniet glad. ...

B. subterraneus (L. )—Achterlijf zonder zwarte haren, laatste sterniet aan weers-

zijden met een zwakke bult B. distinguendus Mor.
15 Baard aan de kaken bestaat uit enkele groote haren (fig.

21). Genitahën zie fig. 2 B. pomorum (Panz.)

—Baard aan de kaken goed ontwikkeld, (fig. 20), Genitaliën

zie fig. 4—7en 10 16

16 Top van de sagitta haakvormig (haakpen) (fig. 4) 17

—Top van de sagitta zonder haakje (fig. 10)

B. pascuorum (Scop. s.l.
)

N.B. Voor de subspecifieke verschillen zie tabel 2 No 12.
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17 Einde van de lacinia nauwelijks naar binnen gebogen, het

subapicale uitsteeksel een éénpuntige doorn (fig. 6) ; geen

zwarte haren op thorax en achterlijf

B. muscorum (L. sens, F.)

—Einde van de lacinia naar binnen gebogen ; het subapicale

uitsteeksel óf tweepuntig óf niet toegespitst (fig. 4, 5, en

7), meestal zwarte haren op het achterlijf en de thorax ... 18

18 Subapicale tand tweepuntig (fig. 7) B. solstitialis Panz.
—Subapicale tand stomp of aan de top verbreed (fig. 4 en 5) 19

19 Lacinia aan de binnenzijde slechts met enkele haren nabij

de top; subapicale tand lang en smal (fig. 4)

B. ruderarius ( Müll.
)—Lacinia aan de geheele binnenzijde dicht behaard, subapicale

tand kort en breed (fig. 5) ' 20

20 Achterlij f spunt steenrood (soms zalmkleurig) ; spriet iets

ruiger behaard, derde spriethd weinig langer dan het vierde,

(moeilijk te waardeeren kenmerk) (fig. 8). ... B. silvarum (L.)

—Achterlij f spunt grijs, als de rest van het abdomen, spriet

spaarzamer behaard ; derde lid ± 1 ^ X ^oo lang als het

vierde (fig. 9) B. equestcis (F.)

TABEL 2 ; tot het bepalen van 9 ? en ö ö van het

Genus Bombus Latr.

door middel van kleurkenmerken.

1 Achterlij f segment zwart; zie tabel 3 No 1.

—Achterlij f spunt met licht gekleurde haren 2

2 Achterlij f spunt rood of ros 3

—Achterlijf spunt wit, grijs of bruin 12

3 Grijze hommel met zwarte band tusschen de vleugels en

een steenroode achterlij f spunt B. silvarum (L.)

—Anders van kleur 4

4 Kop lang en smal ; tergieten 3—6 rood ; metatarsus II en

III met een doorn (fig. 22) B. pomorum (Panz.)

—Kop kort, minder rood, op het achterlijf, of metatarsus II en

III zonder doorns 5

5 Haren van het korfje rood, doorns aan de metatarsus II

en III. Vergelijk ook B. solstitialis, tabel 3, No 7 en vlg

JB. ruderarius (Müll.)

—Haren van de korfjes zwart ; geen doorns aan de metatarsus

II en III 6

6 Kaak met een rechte rand en hoogstens 3 tanden (fig.

27—29) 7
—Kaak zonder rechte rand, maar met 6 tanden (fig. 26). ...

{B. mastrucatus Gerst.)

7 ? 9 8— &• ö
:

9

8 Laatste tergiet met een ronde kale deuk ... B. lapidatius (L.)



BOMBUSEN PSITHYRUS. 177

—Laatste tergiet zonder kale deuk 9

9 Ç $ en g S , clypeus in het midden nagenoeg onbestippeld ;

ruig behaard, normahter gele haren op de prothorax

B. pratorum (L.)

— $ $ en S 5 , clypeus in het midden bestippeld, fluweelach-

tig, althans niet opvallend ruige dieren ; prothorax meest

zwart 10

10 Zeer kort behaarde soort, 3de lid van de spriet langer dan
het 4de en 5de te zamen (fig. 30), voornaamste ribbel van
de kaak bereikt de rand niet. (fig. 29). ... B. con[usus Schnck.

—Langer behaarde soorten, 3de lid van de spriet hoogstens

zoo lang als het 4de en 5de lid te zamen (fig. 31 ) ; voor-

naamste ribbel op de kaak bereikt de rand wel. (fig. 27—28). 1

1

11 Clypeus in het midden zeer fijn bestippeld. ... B. lapidarius (L.)

—Clypeus met grove, althans met enkele grove stippels

B. soroensis ptoteus Gerst, en B. cullumanus (Kirb.); zie

tabel 3 No. 25.

12 Thorax bruin ; punt van het achterlijf wit ... B. hypnorum (L.)

—Niet te gelijk de thorax bruin en de achterlij f spunt wit. ... 13

13 Zwarte hommels met gele banden op de thorax en punt

van het achterlijf wit 14

—Punt van het achterlijf niet wit, of indien ge twijfelt, dan
is het lichaam niet zwart met gele banden 17

14 Achterlijf op tergiet I en soms ook tergiet II en de thorax

voor en achter met een gele band 15
—Slechts prothorax en tergiet II met een gele band, zie tabel

3 No. 20 B. terrestris (L.) en B. lucorum (L.)

15 Kop zeer lang, clypeus met een bestippeld deukje nabij de

basis (fig. 24—25) ; metatarsus III met een doorn (fig. 22),

zie tabel 3 No. 4 B. hortorum (L.) en B. ruderatus (F.)

—Kop korter, clypeus zonder deukje in het midden nabij de

basis; metatarsus III zonder doorn 16

16 Kort behaarde soort, groote soort B. subterraneus (L.)

—Lang behaarde soort, kleine soort B. jonellus (Kirby)

17 Er is een zwarte band tusschen de vleugels 18

—Geheel licht gekleurde thorax, of indien er zwarte haren

aanwezig zijn, staan deze niet in een rechte scherp door lichte

haren begrensde band 19

1

8

Grijze soort B. equestris ( F. )

—- Geel-bruine soort B. distinguendus Mor.

19 Thorax bovenop zonder één enkel zwart haar (zoeken bij de

vleugelwortel ) 20
—

• Thorax met vele of enkele zwarte haren 22

20 Thorax en tergieten oranjekleurig, zonder zwarte haren. ... 21

—Thorax meer bruin en het abdomen met zwarte haren, (bij

zeer licht gekleurde dieren staan op elk tergiet oranje-bruine

en oranje-gele haren, doch ik ken geen inlandsche exem-

plaren waarbij de zwarte haren geheel ontbreken

B. pascuorum (Scop. s.l.)
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Toelichting bij de figuren.

Fig. 16—17 $ genitaliën; 18 en 19 top van ach ter-tibia van de $ $ van
B. hortorum (L.) en B. ruderatus (F.) ; fig. 20 en 21 kaken met veel en weinig
haren ; fig. fig. 22 en 23 met en zonder doom aan de metatarsus van de midden-
poot ; fig 24 en 25 clypeus ; fig 26—29 kaken ; fig. 28 A ^= incisura laeralis,

B ^ sulcus obliquas, C = voornaamste ribbel ; fig. 30—31 derde tot vijfde spriet-

lid ; fig. 32—33 metatarsus van de middenpoot in zijaanzicht ; fig. 34—35 sche-

matische afbeelding van de bestippeling nabij de oogen van B. terrestris (L.)

en B. lucorum (L).



BOMBUSEN PSITHYRUS. 179

21 Thorax fluweelachtig geschoren, scutellum kort behaard ...

B. muscorum (L. ).—Thorax ruiger behaard, scutellum lang behaard
B. solstistialis Panz.

22 Zwarte haren staan in een driehoek, waarvan de top op
het scutellum ligt en de basis op de prothorax, ab. tricuspis

Schm., bij overgangen naar het type alleen zwarte haren op
de prothorax B. pascuorum (Scop. s.l.)

—Zwarte haren staan bij zeer lichte exemplaren nabij de

vleugelwortel, bij zeer donkere dieren is de geheele thorax

boven op zwart, bij overgangen tusschen beide zijn de zwarte

haren tusschen de lichte gemengd, doch nooit zijn deze in

een driehoek geplaatst B. solstitialis Panz.

TABEL 3, tot het bepalen van $ $ en 5 ö op voornamelijk

morphologische kenmerken.

1 De buitenhoek aan het uiteinde van de metatarsus II in een

doorn uitgetrokken (fig. 22) ; ook aan metatarsus III op de
zelfde plaats meestal een doorntje. Sectie Odontobombus 2

—Metatarsus II en III zonder doorntje (fig. 23)

Sectie Anodontobombus 13

2 Op de middellijn van de clypeus nabij de basis is een deukje

gevormd door stippels (fig. 24—25) ; kop zeer lang 3
—Kop veel korter ; geen deukje met stippels ; soms staan er

wel in rijen gerichte stippels op die plaats, maar geen deukje. 5

3 Achterlij f spunt wit 4

—Achterlijf grootendeels rood gekleurd. ... B. pomorum (Panz.)

4 Clypeus in het midden glad, nagenoeg onbestippeld (fig.

24) ; thorax lang behaard, haren van ongelijke lengte, daar-

door ruig B. hortorum (L. )—Clypeus in het midden verspreid bestippeld (fig. 25) ; thorax

kort en gelijkmatig behaard, daardoor fluweelachtig

B. ruderatus (F.)

5 Groote soorten, metatarsus III zonder doorn ; metatarsus II

met een kleine doorn ; bovenlip met een diepe groef ; achter-

lijfspunt nooit rood. 6
—Groote soort, metatarsus II en III met een doorntje, boven-

hp met een diepe groef, achterlij f spunt rood
B. pomorum ( Panz.

)—
' Kleinere soorten ; metatarsus II en III met een duidelijke

doorn ; bovenlip met een ondiepe groef ; achterlij f spunt al

of niet rood 7

6 Zwarte hommel met gele band op prothorax, scutellum en

tergiet I; achterlij f spunt wit B. subterraneas (L. ) ssp.

—
• Geelbruine hommel met zwarte band tusschen de vleugels.

B. disfinguendus Mor.
7 Vrije onderrand van de bovenlip verdikt (als geflenst) als
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een verheven lijntje de lip afsluitend. In hoofdzaak zwarte
hommel met roode achterlij f spunt B. ruderatius (Müll.)

—Onderrand van de bovenhp niet verdikt ; ook de kleur

meestal geheel anders 8

8 Thorax grijs met een duidelijke zwarte band tusschen de
vleugels 9

-—
• Thorax zonder zwarte haren, doch als er zwarte haren aan-

wezig zijn, dan is er een zwarte driehoek, óf de zwarte haren
staan verspreid tusschen de lichte, óf de geheele thorax is

min of meer zwart ; doch nooit is er een scherp begrensde
band 10

9 Achterlijf evenals de thorax-banden grijs, clypeus vlak in het

midden weinig en fijn bestippeld B. equestvis ( F.
)—Laatste tergieten steenrood, de rest van het achterlijf grij-s als

de thorax ; clypeus gewelfd, in het midden dichter bestippeld

en grover B. silvatum ( L.
)

10 Thorax-beharing kort fluweelachtig, ook op het scutellum.

Thorax en het achterlijf zonder eenig zwart haar (afgezien

van soms enkele zwarte haren op de rand van het thoracale

spiraculum) ; thorax oranje, achterlijf gelig behaard. Groef
van de bovenlip naar de basis verwijd

B. muscovum (L. sens. F.)

—Thorax met langere haren van ongelijke lengte, scutellum

lang behaard ; meestal met zwarte haren, (indien deze niet

opvallen, zoeke men aan de vleugelwortel en op de zijde van
de tergieten II en III). Groef in de bovenlip af of niet kaak-
waarts verwijd 11

1

1

Groef in de bovenlip scherp begrensd, kaakwaarts verwijd ;

thorax zonder zwarte haren, of als er zwarte haren zijn, dan
staan deze in een driehoek, waarvan de basis op de protho-

rax en de top op het scutellum ligt (ab. tricuspis Schm.) of

bij overgangen alleen wat zwarte haren tusschen de lichte

op de prothorax, nooit bij de vleugelwortel 12

—Groef in de bovenlip minder duidelijk begrensd, naar de

basis verwijd. Thorax bij hooge uitzondering zonder zwarte

haren (lijkt dan bedriegelijk op B. muscovum (L.); let op de

haarlengte, zie No. 10). De eerste zwarte haren staan aan de
vleugelwortel, vaak staan op de geheele thorax zwarte en

lichte haren gelijkmatig gemengd, of geheel zwarte thorax,

nooit een zwarte driehoek B. solstitialis Panz.

12 Thorax bruin, eerste achterlij f sringen zwart, achterlijfspunt

bruin ; soms bruine haren ook op de eerste ringen, doch

steeds één kleur lichte haren ; onderkant vaak zwart

B. pascuorum romanioides Krüg.

N.B. Deze twee ondersoorten zijn uit de aard der zaak door

allerlei overgangen met elkaar verbonden.
—Thorax meer oranje-bruin, achterlij fsringen vaak met drie
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verschillende kleuren haren : oranje-bruine, gele en zwarte.

B. pascuorum floralis ( Gmel. )

13 Kauwrand van de kaken voor het grootste deel recht, met
aan het eene uiteinde twee tanden en aan het andere soms
één tand (fig. 27—29) 14

—Kauwrand geheel door 6 tanden gevormd, (fig. 26)
{B. mastrucafus Gerst.)

14 Derde lid van de spriet langer dan het 4de en 5de te zamen
(fig. 30) ; voornaamste ribbel op de kaken eindigt stomp en
ver voor de rechte rand van de kaak (fig. 29)

B. confusus Schnck.
—Derde lid van de spriet zoo lang als of korter dan het vierde

en vijfde te zamen. Voornaamste ribbel op de kaak bereikt de
rechte rand van de kaak (fig. 27—28) 15

15 De hommel is geelbruin met een zwarte band tusschen de
vleugels (nb. metatarsus II heeft een korte doorn) terug naar 5

—Achterlij f spunt wit, prothorax, scutellum en eerste achter-

lijfsring(en) geel behaard 16
—Nog anders gekleurde soorten 17

16 Groote kort behaarde soort met een doorntje aan metatarsus

II terug naar 5

—Kleine ruig behaarde soort, geen doorntje aan metatarsus II 17

17 $ ? 18

—S ö 19

18 Geheel of grootendeels zwarte hommel met roode achterlijfs-

punt ; op het laatste tergiet een ronde kale deuk
B. lapidatius (L.)

—Anders gekleurd of als zij rood en zwart geteekend is, dan
is er geen kale ronde deuk op het laatste tergiet 19

19 $ $ en S ^ ; bovenhp met drie bestippelde deukjes naast

elkaar, nl. : de groef in het midden, die door een opstaand
randje van de mond is afgesloten, en ter weerszijden een be-

stippelde deuk 20
— $ ? en 5 S ; bovenhp normaal, d.w.z. de groef in het mid-

den is aanwezig en de bulten ter weerszijden glimmen, ze zijn

zelden iets verdiept 21

20 Groote soort met donker gele banden ; er staan zeer fijne

stippels in de gladde ruimte tusschen de ocellen en de oogen
(fig. 34) ; achter het oog in het bovenste deel staan grove

en fijne stippels gemengd en tamelijk wijd uiteen, (fig. 34)
B. terrestris ( L.

)—Kleinere soort met lichtere gele banden, zonder of slechts

met een enkele fijne stippel in de gladde ruimte tusschen de
ocel en het oog (fig. 35); achter het oog zeer dicht en

grof bestippeld, de stippels staan meer in rijen. (fig. 35) ...

B. lucorum (L.)

21 Buitenvlak van metatarsus II behalve de korte beharing ook
met lange haren (fig. 33) 22
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—Buitenkant van metatarsus II alleen met korte beharing

(fig. 32) 25
22 Kaken met een sulcus obliquus (fig. 28 B) ; maar zonder

incisura lateralis, dus de rechte rand loopt tot achter aan
door (fig. 27 in tegenstelling met fig. 28) ... B. lapidarius (L.)

—Kaken zonder sulcus obliquus (fig. 27), maar met een inci-

sura lateralis (fig. 28 I. L. ), dus naast de rechte rand is nog
een tandje 23

23 Groef in de bovenlip wijd, ongeveer 1/3 —1/4 van de boven-
lip B. hypnorum (L.)

—Groef in de bovenlip smal, ongeveer 1/5

—

i/e van de boven-
lip 24

24 Kop zeer kort ; zoo lang als of zelfs breeder dan lang. Ach-
terlijf spunt wit B. jonellus (Kirby)

—Kop langer dan breed, achterlij f spunt meestal rood

B. ptatorum (L.)

25 Clypeus grof maar niet zeer dicht bestippeld. Kaak zonder
sulcus obliquus (fig. 27), Iste sterniet met afgebroken haar-

band (alleen bij nog weeke dieren te zien) ... B. soroënsis (F.)

—Clypeus dicht met fijne en enkele grovere stippels bezet.

Kaak met een sulcus obliquus (fig. 28 B) ; 1ste sterniet

met een doorloopende haarband B. cuUumanus (Kirby)

Opmerkingen bij de soorten, tevens naamlijst van het

Genus Bombus Latr.

A. SECTIE ODONTOBOMBUSKRÜG.

1 Subgenus Hortobombus Vogt

B. hortorum (L.) Tot nu toe is er geen aanleiding gevonden

dê Zweedsche exemplaren en de onze tot twee verschillende

ondersoorten te brengen ; we kunnen deze dus aanduiden met
B. h. hortorum (L.) De soort is overal gewoon.

B. ruderatus (F.) Onze ondersoort is niet het nominaatras van

Madeira maar eurynotus van Dalla Torre ; ze dienen dus aan-

geduid te worden als B. ruderatus eurynotus D. T. Deze soort

is veel minder algemeen dan de vorige, doch komt op roode kla-

ver in kleistreken niet zelden voor.

2 Subgenus Pomobombus Vogt
B. pomorum ( Panz. ) De in Nederland voorkomende behooren

tot B. p. pomorum (Panz.). Deze soort is behalve in Zuid-

Limburg zeldzaam.

3 Subgenus Subterraneobombus Vogt
B. subterraneus (L. ) Onze exemplaren behooren niet tot de

Engelsche ondersoort latreillelus (Kirby) en evenmin tot het

nominaatras uit Zweden, nóch tot de ssp. latocinctus Vogt uit

Centraal Europa enz. Ik hoop onze exemplaren in de Fauna

van Nederland nader te bespreken. De soort is uiterst zeldzaam
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en komt slechts in enkele exemplaren in de collecties voor.

B. distinguendus Mor. Van deze soort zijn mij geen onder-
soorten bekend. De soort is niet zeldzaam ; komt wel door het

geheele land voor.

4 Subgenus Agrobombus Vogt
B. pascuorum (Scop.) De naam B. agrotum (F.) is een ho-

monym van B. agrorum (Schrank) en is dus niet te gebruiken.

Bovendien is de naam pascuorum Scop. ouder. In Nederland ko-
men twee goed te onderscheiden ondersoorten voor, en wel B.

pascuorum floralis (Gmel. ) in het Oosten des lands en B. p. ro-

manioides Krüg. in het Westen. De grens tusschen beide onder-
soorten loopt ergens over de Veluwe. Ook in het Groningsche
kustgebied evenals bij Bremen vliegt B. p. floralis (Gmel.). B. p.

romanioides Krüg. is mij uit het kustgebied van Zwin tot Lau-
werszee bekend. Het is mogelijk dat onze romanioides Krüg. niets

anders is dan mooselensis Ball ; in dat geval heeft deze laatste

naam de prioriteit. B. p. floralis (Gmel.) = B. agrorum typicus

Fr. & W., komt tot in Oostenrijk voor. Beide ondersoorten
behooren tot onze gewoonste hommels.

B. solsfitialis Panz. = variabilis Schmiedekn. Hoe deze soort

volgens de regels zal blijken te heeten, zal iemand aan de hand
van een uitgebreide typenstudie moeten uitmaken. Het lijkt mij

voorhands het eenvoudigste de naam solstitialis Panz. maar te

gebruiken, hoewel deze zeker niet de oudste zal blijken te zijn.

Deze soort is ook als helferanus Seid, bekend. Op de vele vor-

men en op de vraag of er van deze soort rassen te onderscheiden

zijn, hoop ik in de Fauna van Nederland terug te komen. In

Zuid Limburg en op vochtige heiden gewoon ; vhegt gaarne op
Erica.

B. muscorum (L. sensu F.) Aan de International Commission
on Zoological Nomenclature is door de Nomenclatuur Commissie
der N.E.V. verzocht deze naam vast te leggen in de zin, zooals

F a b r i c i u s hem gebruikte, niettegenstaande het exemplaar in

de collectie van Linné tot 5. pascuorum (Scop. s.l.) behoort.

Het door Schmiedeknecht opgegeven synoniem B. cog-

natus Stephens lijkt mij niet op deze doch op B. solstitialis Panz.

betrekking te hebben. Onze dieren moeten als B. m. muscorum
(L. sens. F.) aangeduid worden. De soort is in lage streken ge-

meen.

B. ruderarius (Müll.) —derhamellus (Kirb.) = rajellus (Kirb.)

Het is misschien mogelijk eenige ondersoorten in West-Europa
te onderscheiden. Indien dit zoo is dan behooren onze dieren

tot verschillende rassen. De soort is niet zeldzaam.

B. silvarum (L.) De Nederlandsche dieren kunnen met B, s.

silvarum L. aangeduid worden. De soort is zeldzaam.

B. e. equestris (F.) = arenicola Thoms. De soort is althans in

het Westen des lands gewoon.



184 Dr. G. KRUSEMANJr., NEDERLANDSCHE

B SECTIE ANODONTOBOMBUSKRÜG.

5 Subgenus Confusibombus Ball

B. confusus Schenck. Zeer zeldzame soort.

6 Subgenus Lapidariobombus Vogt
B. I. lapidariiis (L. ), de bekende steenhommel ; overal gemeen.

7 Subgenus Cullumanobombus Vogt
B. cullumanus (Kirby), deze overal zeer zeldzame hommel, mis-

schien bij Husum in Sleeswijk-Holstein plaatselijk niet zeldzaam,

is op twee Noordzee-eilanden gevonden. De soort maakt naar de

vangsten niet de indruk van er erg zeldzaam te zijn.

8 Subgenus Soroënsibombus Vogt
B. soroënsis (F.) De Nederlandsche dieren zijn reeds door

Vuyck als ssp. proteus Gerst, beschouwd. Deze soort verschijnt

eerst laat in het jaar omstreeks Juni en wordt buiten meest voor

de $ $ van B. pratorum L. aangezien. Plaatselijk is deze soort

kennelijk niet zeldzaam b.v. Putten Vel., Zuid-Limburg en Ame-
land.

8 Subgenus Pratobombus Vogt
B. pratorum (L. ) De Nederlandsche dieren kunnen als B. p.

pratorum. L. aangeduid worden. De soort is zeer variabel van
kleur. Zij komen zeer algemeen door het geheele land voor.

B. j. jonellus (Kirby) — scrimshiranus (Kirby). Zeer vroege

soort, die misschien in twee generaties voorkomt. Plaatselijk is

de soort niet zeldzaam ; in sommige jaren zelfs gewoon.
B. hypnorum (L. ) Deze soort broedt in holle boomen en nest-

kastjes, hierdoor is de soort aan boomgroei gebonden. Plaatselijk

b.v. in Amsterdam gewoon. Aangezien er van B. hypnorum sub-

species bekend zijn, vermelden wij de Nederlandsche dieren als

B. h. hypnorum (L.)

{B. lapponicus (F.) De vermelding van deze soort, als in Ne-
derland voorkomend berust op een vergissing.)

9 Subgenus Bombus Latr.
B. t. terrestris (L.) Dit is de minder gewone aardhommel, die

we in het Neder landsch als ,,groote aardhommel" zouden willen

aanduiden. De soort is door het geheele land niet zeldzaam. Er zijn

enkele exemplaren bekend met rossige achterlijfspunt, zoodat ze

op de Engelsche ondersoort audax (Harr.) gelijken. Of dit wer-
kelijk ros gekleurde haren zijn of dat deze verkleuring aan het

stuifmeel van de zonnebloemen te wijten is, is aan deze doode
dieren niet meer na te gaan. Ik nam waar, dat exemplaren op
zonnebloemen verzameld, welke bij het vangen een witte achter-

lijfspunt met geel stuifmeel hadden, later de vuil rosse kleur van
audax (Harr.) vertoonden.

B. l. lucorum (L. ) Deze is de meest algemeene aardhommel,

welke we als de ,, kleine aardhommel" zouden willen aanduiden.

Er is verschil in verschijningsdata, zoodat er bij phaenologische

waarnemingen op gelet dient te worden welke van deze vrij moei-

lijk te scheiden soorten men voor heeft. De soort is door het heele
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land gemeen. De $ $ zijn veel variabeler van kleur dan die van

tettesttis (L.)

N.B. (Subgenus Alpigenobombus Skor,)

[B. masfrucatus Gerst. Deze in de middelgebergten van Europa

gevonden soort komt in de Ardennen voor, zoodat een vondst

in Zuid-Limburg niet uitgesloten geacht moet worden.)

Genus Psithyrus Lep.

Opmerkingen bij de soorten, tevens naamlijst van het

Genus Psithyrus Lep.

1 Subgenus Anishtonipsithyrus Frison

Ps. vestalis (Fourcr.) Niet zoo gewoon als zijn dubbelganger

Ps. bohemicus (Seid.), doch wel overal te vinden.

Ps. bohemicus (Seid.) = Ps. distinctus Perez, zeer gewone soort.

2 Subgenus Psithyrus Lep.

Ps. rupestris (F.), niet zeldzaam, in het geheele land te vinden.

3 Subgenus Metapsith5n'us Popov
Ps. campestris (Panz.), in kleur, vooral de $ S , zeer variabel;

gewone soort.

4 Subgenus Allopsith5aais Popov
Ps. barbufellus (Kirby), gewone soort.

5 Subgenus Fernaldopsithyrus Frison

Ps. sylvestris Lep. = quadricolor auct. (ook Vuyck) nee Lep.

Terwijl de S $ van deze soort door het geheele land zeer veelvuldig

gevangen worden, vooral op bloeiende bramen, zijn de $ 9 zeer

schaars in de collecties vertegenwoordigd.

Ps. norvegicus Sp.-Sn. Deze nog niet zoo lang geleden, eerst in

Noorwegen en later in de rest van Europa gevonden soort, werd
enkele jaren geleden ook in Nederland herkend. De soort is nu be-

kend uit het Gooi, uit Utrecht, van de Veluwe, uit de Achterhoek,

en uit Z. Limburg. Het lijkt mij waarschijnlijk, dat deze soort in het

geheele land tusschen Ps. sylvestris Lep. gevonden zal worden. Tot
nog toe werden geen $ $ van deze soort in Nederland gevonden.

TABEL 4 : tot het bepalen van de $ $ van het Genus
Psithyrus Lep.

1 Sagitta met een tand (fig. 37—41) 2

—Sagitta zonder tand (fig. 36) 5

2 Lacinia smal, ongeveer 4 maal zoo lang als breed ( fig. 40—41) 3
•—Lacinia breed ; hoogstens twee maal zoo lang als breed (fig.

37—39) 4

3 Scapus dicht behaard. Lacinia aan de binnenzijde zeer dicht

behaard ; de haren op de lacinia en stipes duidelijk dikker

dan bij de volgende soort (fig. 41) Ps. norvegicus Sp.-Sn.
—Scapus spaarzaam behaard ; lacinia aan de binnenzijde

spaarzaam behaard ; de haren op de lacinia en stipes dunner
dan bij de vorige soort (fig. 40) Ps. sylvestris Lep.
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CAMPESTRIs

Toelichting bij de figuren.

44 40 KU ^ 9^f"3''ën; fig. 42-43 en 50-51 derde-vijfde sprieüid ; fig.44—49 bulten op het laatste sterniet van de $ $ .

N.B. Door eene fout in het cliché is de omtrek van segment III in fig. 42 niet
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4 Binnenrand van de lacinia concaaf (fig. 37) ; de lichte haren
van de achterhjfspunt ros Ps. rupestris (F.)

—Binnenrand van de lacinia recht (fig. 39) ; lichte haren (in-

dien aanwezig) op de achterlij f spunt geel

Ps. campestris (Panz.)—Binnenrand van de lacinia convex (fig. 38) ; lichte haren
op de achterhjfspunt wit Ps. barbutellus (Kirb.)

5 3de en 4de sprietlid te zamen ± zoo lang als het 5de ( fig. 43 )

.

Ps. vestalis (Fourcr.
)—3de en 4de spriethd te zamen duidelijk langer dan het 5de

(fig. 42) Ps. bohemicus (Seid.)

TABEL 5 : tot het bepalen van de ? $ van het

Genus Psithyrus Lep.

1 Metatarsus even breed als het uiteinde der scheenen 2—Metatarsus veel smaller dan het einde der scheenen 3
2 Het 3de lid van de spriet zoo lang als het 5de (fig. 51).

Groote soort. Normale kleur zwart met gele band op de
prothorax ; tergiet III op zij geel ; tergiet IV wit ; tergiet V
op zij wit. Thorax kort fluweelachtig behaard, ook de achter-

pooten kortbehaard Ps. vestalis (Fourcr.)—Het 3de spriethd langer dan het 5de (fig. 50). Kleine soort.

Thorax en achterpooten langer en onregelmatiger behaard
dan de vorige. Normale kleur als bij de vorige, doch prothorax

lichter geel en tergiet III met meer wit. ... Ps. bohemicus (Seid.)

3 Tergieten IV en V steenrood. Vleugels donker berookt. De
bulten op het laatste sterniet (fig. 48) van boven zicht-

baar Ps. rupestris (F.)

—Tergieten IV en V wit, of gelig, althans niet steenrood.

Vleugels weinig berookt. De bulten van het laatste sterniet

niet van boven zichtbaar 4

4 Lichte achterlijfsbeharing geel. Bulten op het laatste sterniet

goed ontwikkeld, puntig, samenkomend (fig. 49)

Ps. campestris (Panz.)

—Lichte achterlijfsbeharing op tergiet IV en V wit. Bulten op

het 6de sterniet een boog vormend (fig. 46).

Ps. barbutellus (Kirb.)

—Lichte achterlijfsbeharing op tergiet IV en V wit. Bulten op

het 6de sterniet zwak (fig. 45) 5

5 Scapus nagenoeg kaal en glimmend. Kleinere soort

Ps. sylvestris (Lep.)

Scapus dicht behaard en mat. Grootere soort

Ps. norvegicus Sp.-Sn.

N.B. Ik zag nog nooit een ? van deze soort.
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